
Korra lisa  

RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE 

 

 

1. Taotleja nimi:  

Alutaguse Vabadusvõitlejate Mälestusmärgi Fondi Sihtasutus 

2. Registrikood: 

90012900 

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronposti aadress): 

Tartu mnt. 56  41101 Iisaku IDA-VIRUMAA; mobiil 5061786, 5277295; 

kalvi.kivimae@mail.ee robertnagel@hot.ee  

4. Taotleja arveldusarve number ja panga nimi: 

EE801010220237715226, SEB 

5. Riigieelarvest saadud summa: 

Viis tuhat (5 000) eurot 

 

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 

Projekt on osa suuremast projektist, mille eesmärgiks on Alutaguse vabadusvõitlejatele 

mälestusmärgi püstitamine Iisakusse. Projekti käigus on kavandatud järgmised tegevused: 

1. Projekti ideekonkursi korraldamine 

2. Maastikuarhitektuuri projekti teostamine 

3. Töö tellimine 

4. Mälestussamba paigaldamine 

5. Mälestusmärgi avamine 

 

Antud osaprojektiga taotleti toetust projekti ideekonkursi ja maastikuarhitektuuri projekti, 

läbiviimiseks ning eskiisi tegemiseks. 

 

Ajalooline aspekt: 

Juba muistsel ajal hakati Alu linnuse tagust piirkonda kutsuma Alutaguseks. Selle lõunaosas 

asuvast Iisakust kujunes sajandite jooksul Alutaguse süda. Hoolimata idast saabunud 

keelelistest ja kultuurilistest mõjudest kujunes just siin eesti keelt ja kultuuri alal hoidnud 

kogukond.  

Asudes idapiiri läheduses, on see kant olnud sageli sõdade ja rüüsteretkede tallermaaks. 

Vabadusepüüd ja sellega kaasnenud võitlus on räsinud piirkonda sajandeid. Alutaguse mehed 

olid esimeste seas, kes 1918. aasta novembril läksid vabatahtlikult Narva rindele. Mitmed 

Iisaku, Tudulinna, Mäetaguse, Illuka jt valdade kaitseliitlased andsid oma elu võideldes 

isamaa eest Vabadussõja võiduni. 

mailto:kalvi.kivimae@mail.ee
mailto:robertnagel@hot.ee


 Iisakus sündinud Vabadussõja kangelane leitnant Reinhold Sabolotnõi on maetud Iisaku 

kalmistule. 

Alutaguse metsad on ahast aega pakkunud varju ja kaitset röövvallutajate vägivalla eest. 

1940. aastatel tegutsesid Alutaguse metsades legendaarsed metsavennad, nagu perekond 

Lulla, Pargas, vendade Dimotheusede, Arnold Rebina, Hugo Kivi grupid ning Lendava Surma 

võitlusrühmad. Nemad ja mitmed teised võitlesid oma maa vabaduse eest ja nõukogude 

võimu vägivalla takistamiseks. 

 Alutaguse inimeste vabadusetahe ei kustunud ka veidi inimlikumaks muutunud nõukogude 

diktatuuri tingimustes. Siin-seal heisati Eesti Vabariigi meenutamiseks sini-must-valge lipp. 

Siinne rahvas lõi kaasa 1988. aastal alanud Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise sündmustes. 

Võib tuua veel palju näiteid inimestest, kes erinevatel aegadel kas rindel või vaikselt oma asja 

ajades võitlesid Eesti vabaduse eest. On olnud hukkunuid, on olnud küüditatuid, kuid ka 

lahingutes ellujäänuid. Selle mälestusmärgi loomisega austame kõiki Alutaguse inimesi, kes 

on andnud oma panuse vabaduse saavutamiseks. 

 

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: 

Väärtustada vabadusvõitlejate mälestust.  

Edendada patriootlikku kasvatust. 

Tähistada Eesti Vabariigi 100 aastapäeva. 

 

8. Tegelik tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine, ülevaade eelarve täitmisest ja 

projekti teostumisest (nt loengu/kohtumise/ürituse puhul peab ülevaade muuhulgas 

sisaldama toimumise aega, kohta, läbiviijat/lektorit, teemat ja sisu, osalejate arvu ja 

osalejad (nt õpilased, pensionärid vms)): 

1) Mälestusmärgi kavandi ideekonkursi läbiviimine 20. juuni 2015.a. Iisakus 

 Konkursile laekus neli tööd: 

 Esikoha «Eesti sõdur», autoriks Vergo Vernik.  

Teine koht «Reinhold», autoriteks Mari-Liis Tamm-Kelder ja Eero Liivarand.  

Kolmas koht «Metsarahvas», autoriks Tauno Kangro. 

Neljanda koha töö „Võidukaar“, autorit ümbrikut ei avatud žürii otsusega. 

 

Žürii koosseisus olid kujurite ühingu poolt Jass Kaselaan ja Terje Ojaver ning 

Sihtasutuse nõukogu liikmed Paavo Palmet, Avo Kiir, Vello Tohver. Protokollis 

juhatuse liige Robert Nagel.  

Lisaks viibisid veel vaatlejatena vallavanem Raivo Raap ja kunstiõpetaja Kaja Tina. 

 

Konkursi läbiviimiseks kulus 868 eurot (2 x 434) žüriis osalenud kujuritele 

tasustamiseks. 

Ideekonkursi läbiviimisel maksti preemiarahasid vastavalt konkursi tingimustele: 

I koht – 500 eurot 

II koht – 2 x 150 eurot 

III koht – 200 eurot 

Auhinnarahaga kaasnevad maksud tasus sihtasutus. 

 

Kokku kulus ideekonkursi läbiviimiseks 2068 eurot. 

 



2) Peale täpsustamist tegi Iisaku vald ettepaneku Ida-Viru maavalitsuse soovitusel koostada 

mälestusmärgi planeeritava asukoha kohta maastikuarhitektuuri projekt detailplaneeringu 

asemel (munitsipaalmaad pole eraldi vaja osadeks mõõta). 

Maastikuarhitektuuri projekti teostamiseks küsiti neljalt ettevõttelt hinnapakkumist 25. 

novembril 2015.a.:  arhitektuuribüroo Ansambel, Artes Terrae OÜ, Ruum Grupp OÜ ja 

Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ. 

03. detsembriks 2015. a. laekus kolm pakkumist (arhitektuuribüroo Ansambel ei osalenud), 

millest sobivaim oli Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ pakkumine hinnaga 3180 eurot. 

15. detsembril 2015 sõlmiti leping, mis 2000 eurose ettemaksu kohaselt kohustas 

Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ-d esitama projekti 31. maiks 2016.a.  

 

3) Kujur Vergo Vernikule tasuti 22.12.2015.a esitatud arve alusel maketi valmistamise eest 

2000 eurot. Makett, mille alusel alustatakse mälestusmärgi tegemist asub hetkel Kase 11/a 

Tallinnas Vergo Verniku büroos. 

 

4) Personalikulu 120 eurot on esimese raamatupidaja töötasu koos maksudega kuni 30. juuni 

2015.a. 

Muud majanduskulud 180 eurot on teise raamatupidaja arve alusel esitatud teenus peale 01. 

juuli 2015. a. 

 

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: 

Planeeritud ajakava: 

Mälestusmärgi konkursi korraldamine 2015.a. 

Eelarveliste vahendite kogumine 2015 – 2016.a. 

Mälestusmärgi valmimine ja EV 100 aastapäeva ettevalmistamine 2016 – 2017.a. 

Mälestusmärgi avamine ja EV 100 aastapäeva tähistamine 2018.a. 

Tegelik ajakava ühtib planeerituga. 

 

10. Kaasfinantseerijad: 

2015.a.  Iisaku vald 5000 eurot. 

 

11. Eelarve täitmine: 

  

 

 

2015.a. tegevused 

 

 



Tulud/kulud Kogusumma:  

 

eelarve/tegelik 

Omafinantseering KM osalus Muud allikad 

eelarve/tegelik eelarve/tegelik eelarve/tegelik 

Tulude loetelu 10000 10210 5000 5000 5000 5000 0 210      

% 

kogusummast 

100 102 50 49 50 49 0 2 

Tegevustoetused 10000 10000 5000 5000 5000 5000     

Eraisikute 

annetused 

  210           210 

                  

Kulude loetelu 10000 6368 5000 1368 5000 5000 0 0 

Personalikulu 120 120 120 120         

Konkursi 

korraldamine 

2068 2068 1068 1068 1000 1000     

Detailplaneering,

projekt 

3180 2000 1180   2000 2000     

Eskiis, makett 3800 2000 1800   2000 2000     

Muud 

majandamiskulud 

832 180 832 180         

Mälestusmärk                 

Kokku üle-

/puudujääk 

0 3842 0 3632 0 0 0 210 

 

Tuludena näidatakse kõik eeldatavad tululiigid (sh toetus, liikmemaksud, müügitulu, 

piletimüük) summana ja protsentides kogusummast. 

Projekti kuludena näidatakse kõik eeldatavad kululiigid (vajadusel tuleb tabelisse ridu 

lisada). 

 

12. Kohustuslikud lisadokumendid: 

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt korrale ja lepingule;  

- Mälestusmärgi ideekonkursi auhinnad (preemiarahad)  SA käskkiri nr. 1   30.06.2015 

- Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ arve nr. 08-2015   18.12.2015 

- Vergo Vernik maketi arve nr. 1-2015    22.12.2015 

- RP programmi väljatrükk ESM finantseering 

 

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest 

Eesti Vabariik 100 pühendatud veebilehel 

https://ev100.ee/et/alutaguse-vabadusv%C3%B5itlejate-m%C3%A4lestusm%C3%A4rk-0 

https://ev100.ee/et/alutaguse-vabadusv%C3%B5itlejate-m%C3%A4lestusm%C3%A4rk-0


Postimees veebiväljaandes: Selgus mälestussamba konkursi võitja Iisakus 

http://kultuur.postimees.ee/3233085/selgus-malestussamba-konkursi-voitja-iisakus 

Ajaleht Põhjarannik: Iisakusse kerkib Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks kolmemeetrine 

priiuse monument 

http://pr.pohjarannik.ee/?p=14621 

Alutaguse Malev veebiväljaanne: Selgus mälestussamba konkursi võitja 

http://alutaguse.kaitseliit.ee/et/selgus-malestussamba-konkursi-voitja 

Kaitseliidu ajakiri Kaitse Kodu 08/2015 number: Iisakusse kerkib mälestusmärk 

vabadusvõitlejatele (ka veebis) 

http://www.kaitseliit.ee/et/kaitse-kodu-kaheksas-number-ilmunud 

 

Veel 

Delfi eesti elu: Robert Nagel: Iisaku vabadusvõitlejad väärivad monumenti 

http://eestielu.delfi.ee/idavirumaa/elu/robert-nagel-iisaku-vabadusvoitlejad-vaarivad-

monumenti?id=68102013 

 

13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, 

mida taotleja peab vajalikuks  

 

Vergo Verniku võidutöö 

 

http://kultuur.postimees.ee/3233085/selgus-malestussamba-konkursi-voitja-iisakus
http://pr.pohjarannik.ee/?p=14621
http://alutaguse.kaitseliit.ee/et/selgus-malestussamba-konkursi-voitja
http://www.kaitseliit.ee/et/kaitse-kodu-kaheksas-number-ilmunud
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Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed: 

 

Nimi:      Robert Nagel  

 

Ametikoht: juhatuse liige  

 

Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Aruande esitamise kuupäev: 18. jaanuar 2016.a. 

 

 

 


